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ABSTRAK 

Ada beberapa permasalahan tentang penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 

2014, pelaksanaan anggaran di KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami 

kendala dalam hal perencanaan dan penyusunan anggarannya, penelitian ini 

mencoba untuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran pada Pemilu Legislatif Tahun 

2014 di KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan 

kualitatif. Dengan lokasi penelitian di KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 

sedangkan data yang digunakan adalah data primer yang merupakan hasil 

wawancara dan data sekunder yang didapat dari pengumpulan dokumen-

dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa faktor yang 

menjadi kendala dalam perencanaan dan penyusunan anggaran di KPU Kabupaten 

Hulu Sungai Tengah, yang pertama, perbedaan indeks harga perdaerah yang 

mengakibatkan dana yang telah disusun dan diberikan tidak mencukupi. Kedua, 

tahapan dan program Pemilu yang kadang tidak dapat sejalan dengan tahapan 

anggaran pemerintah mengakibatkan perubahan anggaran terhambat. Ketiga, andil 

dari KPU daerah yang masih kurang dalam perencanaan anggaran, mengakibatkan 

perbedaan antara usulan dengan yang diterima. Dan keempat, minimnya jumlah 

pegawai yang benar-benar menguasai hal-hal yang berhubungan dengan 

perencanaan dan penyusunan anggaran, menjadikan beban pekerjaan menjadi 

tidak jelas. Maka dari itu proses perencanaan dan penyusunan anggaran 

merupakan hal yang sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak 

berorientasi pada kinerja dapat menggagalkan program yang sudah disusun 

sebelumnya. 

 
 
Kata kunci: evaluasi anggaran, anggaran pemilu, proses perencanaan dan 

penyusunan anggaran 

 

 

PENDAHULUAN  

 

 Pentingnya melaksanakan proses tahapan pemilu khususnya terkait 

anggaran yang dapat mengakomodasi semua yang diperlukan dalam proses 

tahapan, agar berjalan dengan lancar, ini adalah perwujudan dari pemilu yang 

demokratis. Dalam Pemilu, anggaran merupakan bagian penting dalam tata kelola 

pemilu itu sendiri, dimana anggaran sangat berpengaruh terhadap legitimasi 
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demokrasi electoral dan diharapkan dapat terciptanya para pemimpin yang benar-

benar berkompeten.
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, Perencanaan yang baik adalah 

perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis, yang telah disusun 

berhubungan dengan visi misi tujuan dan kegiatan yang terlah direncanakan. Hal  

ini ditekankan pada“program” dan “kinerja”. Anggaran lembaga Pemilihan 

Umum harus benar-benar sesuai dengan target dan keluaran yang lebih fokus. 

 Tidak sejalannya antara tahapan dan program dengan tahapan anggaran 

dari pemerintah merupakan permasalahan yang umum dalam perencanaan 

anggaran pemilu. Artinya anggaran Pemilu tidak bisa disamakan dengan anggaran 

Kementrian Lembaga lainnya. Sulitnya menyelaraskan siklus anggaran 

pemerintah dengan tahapan dan program yang dijalankan oleh KPU membuat 

permasalahan tersendiri bagi KPU. Anggaran terkait Pemilu tidak bisa 

dianggarkan sebagian atau melewati akhir tahun, anggaran KPU harus 

mengakomodir tahapan demi tahapan sampai dengan berakhirnya masa Pemilu. 

Ini tentu saja berbeda dengan sistem atau proses anggaran Kementerian lain yang 

dapat di alokasikan pada anggaran tahun berikutnya. 

 Dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 di KPU Kabupaten 

Hulu Sungai Tengah, terdapat beberapa permasalahan terkait anggaran, 

diantaranya banyaknya perubahan anggaran yang terjadi dikarenakan anggaran 

yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi real dilapangan. Anggaran yang 

disetujui acap kali tidak sesuai dengan yang diusulkan. Dalam hal ini permsalahan 

yang ada di KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah perbedaan anggaran 

yang diusulkan dengan anggaran yang masuk dalam DIPA KPU Kab. Hulu 

Sungai Tengah untuk kegiatan distribusi logistik. Adanya penyamaan satuan 

harga untuk transport logistik oleh KPU Pusat yang menyebabkan KPU Kab. 

Hulu Sungai Tengah sangat suslit merealisasi anggaran tersebut karena nominal 

yang terlalu kecil. Ini disebabkan perbedaan medan atau akses untuk mencapai 

dua desa yang sangat sulit, yang mana di Kab. Hulu Sungai Tengah masih ada dua 

desa yang untuk akses menuju kesana tidak bisa menggunakan transportasi roda 

empat maupun roda dua, melainkan berjalan kaki selama dua hari. Duda desa 

tersebut adalah Desa Aing Bantai dan Desa Juhu di Kecamatan Batang Alai 

Timur. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, akhirnya KPU Kabupaten Hulu 

Sungai meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah setempat untuk dapat 

memberikan bantuan berupa dana yang dapat dipakai untuk menutupi kekurangan 

biaya transport pendistribusian logistik Pemilu. Begitu juga dengan kegiatan 

Daftar Pemilih Tetap (DPT), adanya perubahan kebijakan yang berubah-rubah 

mengakibatkan anggaran untuk kegiatan ini sedikit mengalami kesulitan untuk 

anggaran operasional. KPU RI beberapa kali menginstruksikan perbaikan dan 
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pencermatan kembali terkait penetapan DPT, sehingga anggaran yang dipakai 

untuk rapat-rapat pleno tidak mencukupi.
4
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 Beberapa penelitian terdahulu untuk penelitian terkait anggaran Pemilu 

Legislatif dimana anggaran ini berasal dari APBN memang belum ada peneliti 

temukan. Tetapi untuk penelitian anggaran hibah untuk Pilkada yang berasal dari 

APBD terdapat beberapa, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Yurika 

Amalia
5
dengan judul Analisis Pelaksanaan Anggaran Pilkada yang Berasal dari 

Hibah (Studi Kasus pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera 

Barat). Hasil penelitian menunjukkan secara umum KPU Provinsi Sumatera Barat 

telah melaksanakan mekanisme dan prosedur pelaksanaan anggaran hibah Pilkada 

sesuai dengan aturan, namun dalam pelaksanaannya tetap tidak sempurna dan 

ditemukan permasalahan seperti: Keterlambatan pengesahan NPHD, perbedaan 

standar biaya, keterlambatan pengesahan SP4HL karena revisi DIPA TA 2016 

belum dilakukan, belum dibuatnya SPBy, dan salah setor jasa giro. Dari hasil 

penelitian juga diketahui anggaran hibah cukup efektif dalam mendanai kegiatan 

Pilkada serentak sedangkan pembelajaran yang bisa diambil dari hasil temuan 

adalah perlu koordinasi yang baik antara KPU sebagai penerima hibah dengan 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai pemberi hibah demi lancarnya 

pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.  

 Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ade Putra
6

 yang berjudul 

Implementasi Anggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi 2015. Hasil penelitian menunjukan 

(1) KPU Provinsi Jambi transparan dalam perencanaan anggaran dan pengadaan 

barang dan jasa kebutuhan pemilihan, namun kurang transparan dalam penyediaan 

informasi terkait laporan keuangan kepada publik (2) KPU Provinsi Jambi 

akuntabel dalam pengelolaan anggaran pemilihan dengan mempedomani 

peraturan yang berlaku (3) KPU Provinsi Jambi telah menerapkan prinsip 

penghematan pada proses penganggaran dengan pendanaan bersama dengan KPU 

Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilihan kepala daerah secara bersamaan 

dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi 2015. Realisasi anggaran 

mencapai 80,03% dari alokasi 101 milyar rupiah.KPU Provinsi Jambi cukup 

efisien dan efektif dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan 

wakil gubernur Provinsi Jambi 2015. 

 Perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya adalah dari segi 

pendanaannya, dimana penelitian sebelumnya lebih berfokus pada dana hibah 

yang berasal dari APBD untuk membiayai pelaksanaan Pemilu Kepala Dearah 

Serentak. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang anggaran Pemilu Legislatif 

yang dananya berasal dari APBN yang mana anggaran ini merupakan gabungan 

dari anggaran rutin dari satuan kerja KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

 

Perencanaan Pemilu dan Penganggaran Pemilu dalam Pemilu Demokratik 

                                                        
4
Abdul Hadi, wawancara dengan Komisioner KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Divisi 

Perencanaan ( 12 April 2018) 
5
Yurika Amalia. 2017. Analisis Pelaksanaan Anggaran Pilkada yang Berasal dari Hibah (Studi 

Kasus pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat) 
6
Ade Putra. 2017. Implementasi Anggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi 2015 



 Manajemen merupakan salah satu fungsi dari perencanaan, ada beberapa 

pengertian yaitu, pertama penentuan tujuan dari organisasi dan juga penentuan 

strategi yang dibutuhkan agar dapat tercapainya tujuan. Kedua, memilih beberapa 

kegiatan untuk dapat diterapkan sebagai penentuan keputusan terkait apa yang 

harus dilakukan, dan siapa yang melaksanakannya. Ketiga, untuk dapat 

mengontrol dan meminimalisasi perubahan yang terjadi, maka dari itu dibutuhkan 

penetapan secara sistematis. Keempat, melakukan perumusan dan penetapan 

keputusan untuk kegiatan persiapan, yang berisi penyelesaian masalah.
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 Ada tiga tingkatan dalam perencanaan Pemilu yaitu Perencanaan Strategik 

(Strategic Planning) perencanaan ini terkait gambaran apa saja hal-hal yang ingin 

dicapai, mulai dari visi, misi, tujuan, program dan sebagainya dalam jangka waktu 

lima tahun kedepan. Kemudian perencanaan operasional ini adalah rencana yang 

sangat rinci dalam mencapai tujuan, didalamnya terdapat dimensi program dan 

kegiatan, anggaran, personel, logistic dan tempat. Yang ketiga yaitu rencana 

tahapan, program dan jadual penyelenggaran pemilu, yang mana perencanaan ini 

harus berdasarkan perencanaan strategic dan perencanaan operasional.
8
 

 Anggaran pemilu adalah poin penting untuk perwujudan tata kelola pemilu 

yang baik, agar dapat berkontribusi terhadap legitimasi demokrasi elektoral yang 

kompetitif dan agar terpilihnya pemimpin yang berkualitas. Jika salah dalam 

mengelola anggaran pemilu maka dapat dipastikan tata kekola pemilu tidak baik 

(bad electoral governance). Untuk itu pengelolaan anggaran pemilu harus lebih 

efektif, efisien dan mampu untuk merefleksikan prioritas kebutuhan 

penyelenggaraan pemilu, pengawas dan agensi penyelenggara pemilu lainnya 

secara transparan dan akuntabel. Anggaran pemilu memiliki tujuan untuk bisa 

menetapkan standar dan target kinerja yang dicapai oleh penyelenggara Pemilu, 

agar lebih efisiensi, kemudian sebagai evaluasi penyelenggaraan Pemilu, dan 

merinci jumlah dana yang dibutuhkan untuk setiap program, kegiatan pemilu
9
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 Efektifitas menurut Sondang adalah pemanfaatan sumber daya serta sarana 

dan prasarana yang telah di tetapkan sebelumnya dalam jumlah tertentu untuk 

menciptakan barang dan jasa dari kegiatan yang telah dilakukan
10

. Sedangkan 

menurut Abdurahmat
11

, pengertian efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya 

serta sarana dan prasarana yang telah di tetapkan sebelumnya dalam jumlah 

tertentu yang menghasilkan pekerjaan tepat pada waktunya. Kesimpulannya dapat 

dikatakan antara efektifitas berhubungan dengan tercapainya tugas pokok, tujuan, 

waktu dan andil yang aktif dari anggota juga merupakan hubungan antara tujuan 

dan hasil yang ditetapkan. Untuk dapat mengukur efektifitas diperlukannya 

kesesuaian antara rencana dengan hasil yang dicapai, maksudnya adalah 

kesesuaian antara faktor waktu, prosedur, maka dari itu perlu ditetapkan secara 

rinci tingkat keberhasilan yang ingin diharapkan. 

 Pengertian efisiensi menurut Halim
12

 adalah membandingkan antara 

output dengan input. Ukuran efisien ini dikembangkan dengan menghubungkan 
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antara biaya yang real dengan biaya standar yang telah ditetapkan.  Deddi dan 

Ayuningtyas
13

, mengatakan efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa 

yang dihasilkan dari sebuah kegiatan atau aktifitas dengan sumber daya yang 

dipakai. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efisiensi erat 

hubungannya dengan besarnya masukan atau sumber daya yang digunakan dalam 

menghasilkan keluaran atau pencapaian tujuan atau program dalam suatu 

organisasi. 

 Beberapa pendekatan yang dapat dipakai untuk mengukur efisiensi adalah, 

pendekatan teknis, efisiensi teknis merupakan suatu ukuran yang membandingkan 

antara keluaran (output) dan masukan (input), atau jumlah yang dihasilkan dari 

sejumlah input yang digunakan. Kemudian menggunakan pendekatan biaya yang 

mana pendekatan ini untuk dapat mengukur biaya yang dipakai oleh suatu 

perusahaan, agar menghasilkan keluaran tertentu, sehingga dapat dilihat sejauh 

mana perbandingan antara kedua variabel tersebut
14
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 Menurut Ramlan Surbakti parameter pemilu demokratik yang relevansi 

dengan Indonesia adalah,Hukum Pemilu dan Kepastian Hukum, Kesetaraan Antar 

Warga Negara, Persaingan  yang Bebas dan Adil, Partisipasi Pemilih dalam 

Pemilu, Penyelenggara Pemilu : Mandiri, Kompeten, Berintegritas, Efisien, dan 

Kepemimpinan yang Efektif, Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara 

Berdasarkan Asas Pemilu Demokratik dan Prinsip Pemilu Berintegritas, Keadilan 

Pemilu, Prinsip Nirkekerasan dalam Proses Pemilu. 

 Dalam penelitian ini parameter yang digunakan yaitu Penyelenggara 

Pemilu : Mandiri, Kompeten, Berintegritas, Efisien, dan Kepemimpinan yang 

Efektif. Suatu tantangan bagi KPU sebagai penyelenggara bagaimana menerapkan 

faktor efisiensi ke dalam proses penyusunan anggaran untuk penyelenggaraan 

pemilu. Faktor efisien ini dapat dicapai apabila Sekretariat Jenderal KPU 

memiliki kemampuan perencanaan (perencanaan strategik, perencanaan tahapan, 

program, jadual, dan perencanaan operasional), dan perencanaan anggaran yang 

prima. Kemampuan ini hanya akan dapat dicapai melalui pendidikan Tata Kelola 

Pemilu.
15

 

 

Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Sesuai Dengan Parameter Pemilu 

Demokratik : Standar Ideal 

 Secara keseluruhan Pemilu Legislatif Tahun 2014 lalu, sudah sesuai 

dengan harapan dalam proses tahapannya. Tetapi, memang ada beberapa 

permasalahan yang muncul berhubungan dengan proses perencanaan anggaran 

Pemilu. Perlunya fokus yang lebih dalam tahapan perencanaannya agar proses ini 

dapat berjalan lancar sehingga semua kegiatan yang ada dapat diakomodir secara 

baik. 

 Sub Bagian Program Data merupakan Subbag yang memiliki tugas dan 

kewajiban dalam kegiatan perencanaan, kemudian sebagai pengambil kebijakan 

dipercayakan kepada komisioner divisi perencanaan. Sub bagian ini juga bertugas 

dalam menyusun rencana kerja, dimana renja tersebut nantinya dijadikan 
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dokumen dalam penyusunan DIPA KPU. Penyusunan RKA-KL KPU Provinsi 

dan Kabupaten Kota berpedoman sesuai pada Permenkeu No.94/PMK.02/2013 

tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL TA. 2014. Sedangkan 

untuk standart biaya berpedoman pada PMK No.72/PMK.02/2013 Tentang 

Standar Biaya Tahun 2014. Kemudian dalam proses ini KPU Provinsi maupun 

Kabupaten Kota membuat Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference/TOR), 

yang merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan 

dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga.  

 Setelah selesai dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja, tahapan 

selanjutnya adalah menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB). RAB 

merupakan dokumen yang didalamnya berisikan rincian dari komponen-

komponen masukan (input) yang berasal dari kegiatan serta besaran biaya dari 

suatu komponen. RAB adalah penjabaran lebih lanjut dari perkiraan biaya dalam 

TOR. Rincian Anggaran Biaya sekurang-kurangnya memuat komponen masukan 

(input) dari kegiatan, volume dan satuan ukur, harga persatuan ukur, jumlah biaya 

masing-masing komponen serta perhitungan biaya satuan dan total biaya yang 

menunjukan biaya keluaran (output). Yang terakhir melampirkan data dukung, 

seperti spesifikasi barang berikut harganya, analisis biaya satuan dan sebagainya 

yang mendukung Rincian Anggaran Belanja (RAB) dan Kerangka Acuan Kerja 

(TOR) yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Kementerian Negara/Lembaga. 

 Setelah tahapan perencanaan dan penyusunan anggaran selesai, RKA-KL 

yang telah disusun tersebut tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

(DIPA), yang merupakan dasar dari pelaksanaan kegiatan dan beban anggaran 

yang telah ditetapkan bagi masing-masing satuan kerja di lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini 

yaitu Sekretaris KPU Provinsi dan Kabupaten Kota yang bertanggung jawab atas 

pelaksanaan kegiatan pada satuan kerja KPU . 

 Dalam pelaksanaan kegiatan dan program tersebut KPU RI menerbitkan 

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan (Juknis) pada tanggal 30 Januari 2014 Nomor 

49/KPU/I/2014. Juknis ini merupakan pedoman yang dipakai dalam 

melaksanakan kegiatan rutin dan kegiatan tahapan Pemilu 2014 dengan alokasi 

sebagaimana yang tertuang dalam DIPA KPU Provinsi maupun Kabupaten Kota 

Tahun Anggaran 2014. Diharapkan KPU Provinsi dan Kabupaten Kota dapat 

melaksanakan kegiatan dan pemakaian anggaran sesuai dengan ketentuan dalam 

petunjuk teknis dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian 

melaksanakan kegiatan dan anggaran dengan efektif, efisien, tertib administrasi 

dan transparansi, serta dapat dipertanggung jawabkan. 

 Proses penyusunan anggaran harus benar-benar sesuai dengan apa yang 

telah tertuang dalam rencana strategis, sangat berpengaruh pada kualitas dari hasil 

akhir proses tersebut. Penjabaran program harus dioptimalkan dan di laksanakan 

dalam penyusunan anggaran. Tetapi pada nyatanya proses yang dijalankan oleh 

KPU Kab. HST masih ada permasalahan yang belum dapat diatasi. Faktor-faktor 

yang yang berpengaruh pada kualitas perencanaan dan penyusunan anggaran 

dapat mengakibatkan penilaian kinerja KPU buruk, karena KPU dalam menyusun 

rencana kerja anggaran berpedoman pada pendekatan Penganggaran Berbasis 

Kinerja (PBK), pendekatan ini pengalokasian anggarannya berorientasi pada 

menghasilkan/ mencapai tingkat kinerja tertentu. 



 Adapun faktor yang mempengaruhi kualitas dari perencanaan dan 

penyusunan anggaran ini adalah, pertama, perbedaan indeks harga perdaerah yang 

mengakibatkan dana yang telah disusun dan diberikan tidak mencukupi 

khususnya dalam pelaksanaan kegiatan distribusi logistik. Kedua, tahapan dan 

program Pemilu yang kadang tidak dapat sejalan dengan tahapan anggaran 

pemerintah menjadikan sistem anggaran Pemilu yang tidak dapat disamakan 

dengan Kementerian Lembaga lain. Yang paling penting dalam permasalahan 

penentuan biaya transport yang dipakai merupakan standart nasional, ini tentu 

menjadikan permasalahan tersendiri karena kodisi geografis di Kalimantan 

Selatan khusunya Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak dapat disamakan dengan 

daerah diluar Kalimantan seperti Jawa atau Sumatra. Tidak hanya permasalahan 

terkait logistik, permasalahan juga muncul dalam kegiatan Daftar Pemilih Tetap 

(DPT) dimana honor Operator Sidalih (Sistem Daftar Pemilih) pada tahun 2013 

mengalami keterlambatan, padahal kegiatannya telah berjalan. Ini disebabkan 

karena proses revisi yang diajukan KPU RI padda Kementerian Keuangan tidak di 

akomodir. Bahkan untuk  biaya cetak Form DPT Baik KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten Kota menggunakan anggaran yang sebenarnya dialokasikan untuk 

kegiatan yang lainnya
16
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 Ketiga, andil dari KPU daerah yang masih kurang dalam perencanaan 

anggaran. KPU dalam menyusun anggaran menggunakan sistem Buttom Up, 

namun pada kenyataannya anggaran  yang sudah disusun oleh KPU Kabupaten 

Kota selalu tidak sesuai dengan yang telah diterima, dikarenkan KPU masih 

mencampur sistem bersifat Top Down. Tentu saja ini berpengaruh pada  kualitas 

anggaran, dampaknya pada penyerapan anggaran yang tidak maksimal. Ikut 

andilnya KPU dalam penyusunan anggaran hanya sebatas kewajiban saja, ini 

mengakibatkan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah sering melakukan revisi 

(perubahan) anggaran. Seringnya satuan kerja melakukan revisi pada anggaran 

sebenarnya menjadi indikator, bahwa perencanaan yang dilakukan oleh satuan 

kerja tersebut buruk. Sebaiknya KPU RI, dalam melaksanaan penyusunan 

anggaran agar dapat turun langsung ke KPU Kabupaten/Kota, khususnya 

Kabupaten/Kota yang mempunyai karakteristik atau kondisi geografis yang 

berbeda dari daerah lain. Hal dilakukan guna mengantisipasi anggaran-anggaran 

yang tidak sesuai sehingga proses revisi dapat leboh diminimalisasi. 

  Keempat, sedikitnya pegawai dengan kemampuan akan perencanaan 

anggaran, agar menciptakan penyelenggara pemilu yang lebih profesional, sangat 

diharapkan untuk dapat memiliki kemampuan dalam menyusun rencana strategik 

dan juga rencana operasional. Hal ini dapat di wujudkan dari pendidikan tata 

kelola pemilu ataupun bimbingan teknis atau diklat yang berhubungan dengan 

perencanaan anggaran. Di KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah sendiri, masih 

banyak terdapat pegawai yang belum memiliki kualifikasi tersebut. 

 

 

 

  

 

                                                        
16

republika.co.id. https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/09/01/msg3it-soal-

anggaran-pemilu-kpu-sesalkan-sikap-kemenkeu 

 

https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/09/01/msg3it-soal-anggaran-pemilu-kpu-sesalkan-sikap-kemenkeu
https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/09/01/msg3it-soal-anggaran-pemilu-kpu-sesalkan-sikap-kemenkeu


Kesimpulan 

  

 Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas dan memiliki 

kewajiban dalam merencanakan program dan anggaran, dimana KPU harus 

dituntut agar dapat merencanakan anggaran yang benar-benar efisien dan efektif. 

Tetapif aktanya masih saja ditemukan permasalahan terkait perencanaan program 

dan anggaran yang berhubungan dengan Pemilu.KPU Kabupaten Hulu Sungai 

Tengah yang menyelenggarakan Pemilu juga tidak luput dari permasalahan yang 

mneyebabkan tidak idealnya proses perencanaan dan penyusunan anggaran, 

seperti, perbedaan indeks harga perdaerah yang mengakibatkan dana yang telah 

disusun dan diberikan tidak mencukupi khususnya dalam pelaksanaan kegiatan 

distribusi logistik. 

 Kedua, tahapan dan program Pemilu yang kadang tidak dapat sejalan 

dengan tahapan anggaran pemerintah menjadikan sistem anggaran Pemilu yang 

tidak dapat disamakan dengan Kementerian Lembaga lain. Yang paling penting 

dalam permasalahan penentuan biaya transport yang dipakai merupakan standart 

nasional, ini tentu menjadikan permasalahan tersendiri karena kodisi geografis di 

Kalimantan Selatan khusunya Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak dapat 

disamakan dengan daerah diluar Kalimantan seperti Jawa atau Sumatra. 

 Ketiga, andil dari KPU daerah yang masih kurang dalam perencanaan 

anggaran.Anggaran yang sudah ada atau yang disusun pada pelaksanaan Pemilu 

Legislatif tahun 2014 lalu kurang mencerminkan kondisi yang real 

dilapangan.Sebagai contoh anggaran untuk pendistribusian logistic, KPU 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah sangat sulit dalam merealisasi anggaran tersebut, 

anggaran untuk transport dari desa ke TPS yang sudah ada dalam dokumen 

anggaran KPU Hulu Sungai Tengah terlalu sedikit, dikerenakan kondisi medan 

jalan yang tidak dapat diakses dengan kendaraan roda empat ataupun kendaraan 

roda dua, melainkan dengan berjalan kaki selama dua hari.Keempat, minimnya 

jumlah pegawai yang benar-benar menguasai hal-hal yang berhubungan dengan 

perencanaan dan penyusunan anggaran, menjadikan beban pekerjaan menjadi 

tidak jelas. 

 Dapat dilihat dari berbagai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan 

Pemilu pada tahu 2014 yang lalu, maka proses dari perencanaan dan penyusunan 

anggaran harus lebih dapat diperhatikan. Mengingat pelaksanaan Pemilu Tahun 

2019 merupakan Pemilu serentak, yang mana Pemilu Legislatif digelar bersamaan 

dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.Untuk menghindari adanya anggaran 

yang tidak sesuai atau tidak mencukupi, maka perencanaan harus matang, 

program-program yang sudah tertuang dalam rencana strategis harus diperhatikan. 

 Agar pelaksanaan perencanaan dan penyusunan anggaran Pemilu lebih 

efektif lagi maka dari itu ada baiknya, untuk merencanakan dan menyusun 

anggaran KPU benar-benar mengaplikasikan sistem anggaran Buttom Up bukan 

Top Down, seperti yang sebelumnya. Andil dari KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten Kota harus benar-benar dimaksimalkan,karena  KPU Provinsi maupun 

KPU Kab/Kota lah yang sangat mengerti dengan keadaan lapangan daerahnya 

masing-masing. Masukan-masukan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota 

sebaiknya diakomodir secara baik, agar mengurangi adanya ketidakselarasan 

penyusunan anggaran.Memisahkan antara penyusunan anggaran Pemilu dengan 

anggaran rutin KPU, agar dapat lebih fokus dalam merencakan anggaran.Perlunya 



standart biaya khusus Pemilu sebagai acuan satuan biaya masing-masing daerah 

agar tidak terjadinya kekurangan biaya, karena sudah disesuaikan dengan daerah 

masing-masing.Hal-hal ini diharapkan dapat mengurangi proses perubahan 

anggaran yang terjadi.Pemberian anggaran dengan sistem Block Grant juga dapat 

dilakukan agar tidak ada lagi keterlambatan dalam pemberian dana dari KPU ke 

KPU Kabupaten Kota yang dapat menghambat proses tahapan Pemilu. 
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